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§ 92   

Val av justerare     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Elisabeth Fransén utses att justera dagens protokoll. Den 29 augusti 2019 

föreslås som justeringsdatum.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(28) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-20  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93   

Godkännande av dagordning 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 94 Dnr KTN 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:7     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(28) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-20  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr KTN 2019/000078  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 7 juli 2019.      

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 96   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Jens Olsén går igenom nuläget med vattensituationen, arbetet med vatten 

som smakade illa (men som inte innehöll något skadligt) som nu är 

färdigställt samt hur projektet i Dämmet fortgår.      

_____ 
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§ 97 Dnr KTN 2019/000177  

Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Bejvall informerar om den ekonomiska uppföljningen för juni 2019.      

_____ 
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§ 98 Dnr KTN 2019/000329  

Budget 2020 - Konsekvenser av preliminära 
budgetramar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om nämndernas preliminära 

budgetramar. I samband med beslutet uppdrogs till nämnderna att genomföra 

konsekvensanalyser av den preliminära budgetramen samt återkomma med 

förslag på åtgärder för att nå ett resultat som motsvarar 1 % av skatteintäkter 

och generella bidrag.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från kommunfullmäktige från den 17 juni 2019, § 130. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att ordet ”godkänns” i beslutsmeningen tas bort. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan besluta enligt 

ändringsyrkandet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Konsekvensbeskrivningen av de preliminära budgetramarna för 2020 och 

en ytterligare minskad budgetram med 600 tkr överlämnas till 

budgetberedningen.  

Avstår 

Pär Palmgren (M), Christer Hävre (M), Per-Gunnar Olsson (SD), Samuel 

Sigvardsson (KD) och Liv Stjärnlöf (M) väljer att avstå från att delta i 

beslutet. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Budgetberedningen 
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§ 99 Dnr KTN 2019/000388  

Investeringsbudget preliminär 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budget– och uppföljningsutskottets möte i september 2019 ska 

nämnden fatta beslut om preliminär investeringsbudget för 2020.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från kommunfullmäktige från den 17 juni 2019. 

Investeringsbudget arbetsdokument daterad 8 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att beslutsmeningen ändras så att orden ”godkänns och” 

tas bort. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan besluta enligt 

ändringsyrkandet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Preliminär investeringsbudget 2020 överlämnas till budgetberedningen.  

Avstår 

Pär Palmgren (M), Christer Hävre (M), Per-Gunnar Olsson (SD), Samuel 

Sigvardsson (KD) och Liv Stjärnlöf (M) väljer att avstå från att delta i 

beslutet. 

_____ 
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§ 100 Dnr KTN 2019/000314  

VA-verksamheten - Årsrapport 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (§50) ska en särskild redovisning av 

VA- verksamheten upprättas och årligen fastställas av huvudmannen och 

göras tillgänglig för abonnenterna.  

Beslutsunderlag 

Särredovisning VA Mörbylånga kommun 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Särredovisningen för VA-verksamheten 2018 godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunikation (för publicering på kommunens webbplats) 
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§ 101 Dnr KTN 2019/000342  

Medborgarförslag - Välja ut lämpliga kommunala 
gräsmattor att slå först i mitten av augusti 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende minskad andel av kortklippta kommunala 

gräsytor till fördel för pollinerande insekter.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 3 juni 2019. 

Kommunfullmäktige § 118/19 beslut den 1 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med ökad andel grönytor som slås på 

senare delen av sommaren har påbörjats.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Staffan Lagerström, staffan.lagerstrom@telia.com 

 

 

 

mailto:staffan.lagerstrom@telia.com
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§ 102 Dnr KTN 2019/000340  

Medborgarförslag - Fler övergångsställen på 
genomfarten nere i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende fler övergångsställen på Runsbäcksvägen och 

Brovägen i Färjestaden.  

Förslagsställare, Pia Schröder, informerar om sitt förslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 maj 2019. 

Kommunfullmäktige § 116/19 beslut 1 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.  

Förslag till beslut på mötet  

Ordförande föreslår att ordet ”avslås” i beslutsmeningen byts ut mot 

”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och tillväxtsnämnden kan besluta enligt 

ändringsyrkandet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att förvaltningen 

arbetar med lösning av problemet i samverkan med Trafikverket.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Plan och byggverksamheten  

Samhällsbyggnad  

Pia Schröder, Arontorps Bygata 15, 386 96 Färjestaden wesaborg@hotmail.com  

 

 

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 103 Dnr KTN 2019/000127  

Ansökan om stöd till dokumentärfilm - 
Ölandsturismens utveckling under 100 år 

Sammanfattning av ärendet 

Sven Ekberg ansöker om ekonomiskt stöd från Mörbylånga kommun för att 

producera dokumentärfilmen ”Ölandsturismens utveckling under 100 år”.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 26 februari 2019.      

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 juni 2019.    

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ansökan behandlas som ett sponsringsärende och överlämnas till 

kommunens sponsringsansvarig.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunikationschef och digital strateg  

Sven Ekberg, ekberg.sven@gmail.com  

 

 

 

mailto:ekberg.sven@gmail.com
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§ 104 Dnr KTN 2019/000264  

Ansökan om bidrag till Kalmarsund VIII 

Sammanfattning av ärendet 

En förfrågan om bidrag har inkommit från Museiföreningen Kalmarsund 

VIII. Föreningen önskar ett bidrag för att täcka kostnader för hamnplatsen i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 16 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöf (M) yrkar på följande tillägg: Återkoppling från 

Museiföreningen Kalmarsund VIII ska ges kultur- och tillväxtnämnden 

snarast efter årsskiftet 2019/2020.  

 

Henriette Koblanck (S) yrkar på att kultur- och tillväxtnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att utreda miljön i hamnen i Färjestaden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan besluta enligt 

framförda tilläggsyrkanden och finner att nämnden bifaller båda förslagen. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utifrån färjans värde för Färjestadens hamnmiljö samt dess 

nutidshistoriska värde, bevilja ett driftbidrag om 30 000 kr för 2019.  

2. Återkoppling från Museiföreningen Kalmarsund VIII ska ges kultur- och 

tillväxtnämnden snarast efter årsskiftet 2019/2020. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda miljön i hamnen i Färjestaden.    

_____ 

Expedieras till: 

Museiföreningen Kalmarsund VIII 

Fritidsverksamheten 

Kommunikation 
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§ 105 Dnr KTN 2019/000206  

Kulturcentrum Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen på Kultur och fritid har fått ett uppdrag av Kultur- och 

tillväxtnämnden att utreda förutsättningarna för ett nytt kulturcentrum i 

Mörbylånga kommun. Det finns tre faser i uppdraget som består av research, 

idé och beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2011 § 91. 

Bilaga ”Kulturhus i Färjestaden” den 19 oktober 2011. 

Bilaga ”Lokalprogram. Kulturcentrum Färjestaden” den 16 augusti 2016. 

Svar på interpellation till kommunalråd Henrik Yngvesson angående 

kulturhus, den 28 november 2016. 

Samrådsredogörelse Planprogram Färjestaden 1:153 m fl den 21 december 

2017 Dnr 16/396. 

Bilaga ”Uppföljning Kulturstrategi i Mörbylånga kommun 2019” den 24 juni 

2019. 

Bilaga ”Sammanställning inför utredning om kulturcentrum” den 11 juni 

2019. 

Bilaga ”Inventering av lokaler och aktörer” den 25 juni 2019. 

Bilaga rapport ”Vad är en mötesplats för kultur”. 

Skrivelse ”Kulturcentra Mörbylånga kommun”. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 2 maj 2019 § 52. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöf (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att finna 

en eller flera befintliga lokaler i Färjestaden för kulturell verksamhet i likhet 

med Zokker och Kamerala Villan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och tillväxtnämnden kan besluta enligt 

tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att finna en eller flera befintliga lokaler i 

Färjestaden för kulturell verksamhet i likhet med Zokker och Kamerala 

Villan. 
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Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Frågan om kulturhus byter inriktning till en fråga om kulturcentrum med 

lokaler på flera olika orter som samverkar. 

2. Förvaltningen äskar 50 000 kronor för att genomföra intervjuer angående 

samlingslokal i Färjestaden. 

3. Intervjuerna ska genomföras inom tre månader efter att förvaltningen 

rekryterat extern personal.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och fritidsverksamheten 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(28) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-20  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr KTN 2019/000274  

Bidragsregler för föreningar i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag 

på bidragsregler till ideella föreningar i Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 maj 2019.  

Bilaga, bidragsregler.  

Förslag till beslut på mötet 

Henriette Koblanck (S) yrkar återremiss på ärendet med följande motivering: 

”Förslaget förefaller genomarbetat men har presenterats så sent att 

nämndsledamöterna inte hunnit detaljstudera det. När det gäller 

argumentation och prioritering genom poängsättning kring projekt och 

verksamheter på kulturområdet saknar vi ett resonemang som rör strategisk 

utveckling och attraktivitet, vilket berör både besöksnäring och inflyttning. 

Vi efterlyser fördjupning av det perspektivet, med eventuell åtföljande 

justering av poängsättningssystemet.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om ärendet ska beslutas idag 

och finner att nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras..  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och fritid  
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§ 107 Dnr KTN 2019/000311  

Ansökan om ny detaljplan för Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 
samt del av Skogsby 2:24, Skogsby 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Mörbylånga bostads AB ansöker om ny detaljplan 

för området kring Skogsbygården samt Lokegatan i Skogsby.  

Beslutsunderlag 

Gällande detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen 

för Ölands Skogsby Samhälle, Torslunda kommun, Kalmar län”,  

fastställd den 13 januari 1967. 

Utredningsskiss, daterad den 13 juni 2019. 

Utdrag ur grundkartan över Skogsbygården, daterad den 13 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked angående ny detaljplan för 

Skogsby 2:13, 2:35, 2:15 samt del av Skogsby 2:24 

2. Medel för detta ska tas ur fastighetsbudget 2019-2021. En uppskattad 

kostnad samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska 

överlämnas till mark-och exploatering innan arbetet påbörjas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 108 Dnr KTN 2019/000310  

Ansökan om ny detaljplan för del av Ventlinge 7:62 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ansökan om ny detaljplan för området mellan 

Syrenvägen och Nybovägen i Grönhögen.  

Beslutsunderlag 

Samarbetsavtal, tecknat den 12 december 2018. 

Utredningsskiss, daterad den 13 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked angående ny detaljplan för del 

av Ventlinge 7:62. 

2. Medel för detta ska tas ur exploateringsbudget 2019-2021. En uppskattad 

kostnad samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska 

överlämnas till mark-och exploatering innan arbetet påbörjas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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2019-08-20  
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§ 109 Dnr KTN 2019/000345  

Försäljning av fastigheten Vickleby 1:26, del av 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 7 april 2015 beslutat om försäljning av 

kommunens fastighet Vickleby 1:26, del 1. Kommunstyrelsen har den 1 juni 

2017 beslutat om förlängning av Köpekontraktet med 24 månader. Köparen 

har den 14 maj 2019 ansökt om ny förlängning av Köpekontraktet  

med 24 månader. Köparen har den 20 maj 2019 tecknat Plankostnadsavtal 

med kommunen.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, Vickleby 1:26, del 1, daterat den 11 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut, § 125, daterat den 1 juni 2017. 

Ansökan om förlängning, daterad den 14 maj 2019. 

Plankostnadsavtal, daterat den 20 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2019. 

Köpekontrakt, daterat den 28 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar Köpekontraktet 

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 110 Dnr KTN 2019/000308  

Försäljning - del av Björnhovda 25:2  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2 till  

GBJ Construction AB, cirka 8 400 kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 17 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 111 Dnr KTN 2019/000094  

Medborgarförslag - Bygga en basketplan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga en 

basketplan i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 24 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2018, § 230. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående arbete med 

planprogram för Färjestaden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr KTN 2019/000095  

Medborgarförslag - Anlägg en basketplan i Färjestaden  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga en 

basketplan i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 27 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2018, § 231. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående arbete med 

planprogram för Färjestaden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 113 Dnr KTN 2019/000193  

Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett 
betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att möjliggöra för 

enskilda konstnärer att ställa ut i Kamerala villan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 4 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 43. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

2. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten för enskilda konstnärer 

att ställa ut i Kamerala villan. 

3. Uppdra till förvaltningen att skriva förslag på lämpligt styrdokument för 

kommunens utställningsytor.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 114 Dnr KTN 2019/000162  

Medborgarförslag - Återskapa gång- och cykelväg som 
tidigare fanns runt äldreboendet Äppelvägen och som 
togs bort i samband med utbyggnaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende återskapande av gång- och cykelvägen på södra 

sidan av Äppelvägens äldreboende för anslutning mellan kommunal gång- 

och cykelväg och parkering framför äldreboendets entré.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 november 2018. 

Kommunfullmäktige § 232/18 beslut den 10 december 2018. 

Karta före tillbyggnad daterad den 16 april 2019. 

Karta efter tillbyggnad daterad den 24 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 115 Dnr KTN 2019/000195  

Medborgarförslag - GC-väg vid äldreboendet 
Äppelvägen 8 i Färjestaden borde återställas 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget åsyftar ny gång- och cykelväg på södra sidan av 

Äppelvägens äldreboende för anslutning mellan kommunal gång- och 

cykelväg och parkering framför äldreboendets entré.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 21 februari 2019. 

Kommunfullmäktige § 41/19 beslut den 3 april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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